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چکیده
کرد صنعت پرورش عملل،یت-ستیترنکو1دیکل عوامل تولوريبهرهشاخص ن مطالعه با استفاده از فرم یدر ا

يهاج طرحین منظور از نتایايبرا. شده استیها بررسک استانیل رشد آن به تفکیران و پتانسیایمرغ گوشت
و1375، 1373، 1369يهاسراسر کشور در سالیگوشتيهايران از مرغداریمرکز آمار ايانمونهيریآمارگ

-75يهاسالیطکل صنعت وريبهرهدهد که شاخص یق نشان میتحقيهاافتهی. استفاده شده است1380
ن مدت یکل صنعت در اوريبهرهدرصد در سال برخوردار بوده و6/4برابر با يبه طور میانگین از رشد1369
است یسياجرایو در پ1380کرد مطلوب در سال ن عملیافته است؛ اما ایافزایش يریگزان چشمیبه م

ياي منطقهسهیمقا. رو شده استروبهيدرصد13با افت 1375سه با سال یدر مقا"رویصنعت طیسامانده"
د مناطق مختلف یکرد تولاز آن است که اختالف در عملیز حاکینیپرورش مرغ گوشتيد واحدهایکرد تولعمل

انگر رشد ناهمگون صنعت و یبییافته که به روشن1380درصد در سال 35به رقم 1369درصد در سال 12از 
د ین رو ضرورت تجدیاز ا. در مناطق مختلف استید مرغ گوشتیتولینسبيهانهیق در هزیوجود شکاف عم

ران یت آموزش مدیدر مناطق مختلف و اهمید مرغ گوشتیجدياحداث واحدهاينظر در شرایط دادن مجوزها
. شودیان میش نمایش از پید بیکرد تولف از نظر عملیژه در مناطق ضعیوبيدیتوليو کارکنان واحدها
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مقدمه
سو و محدودیت منابع براي تولید بود درآمد سرانه از یکنرخ باالي رشد جمعیت و به

مانند هاییموضوعتر به ی از سوي دیگر ضرورت و اهمیت توجه بیشیهاي غذاهفرآورد
ان یدر سطوح مختلف بخش خرد و کالن اقتصاد نماد رایکرد و راندمان تولافزایش عمل

به دلیلدرحال توسعهيدر کشورهابرداري از منابع و امکانات تولیدبهرهت یوضع. کندیم
که خود -هاي نوین تولیدو شیوههاآوريفناز نکردن اده ها و استفضعف درمدیریت واحد

چندان مطلوب نیست و در -گر استیدير اقتصادیو غياز عوامل گوناگون اقتصادیناش
.شودین گروه از کشورها شمرده میمشترك ايهایژگین از ویکرد پایجه عملینت

مین اتبراي1333ه تا سال مرغداري صنعتی در ایران گویاي آن است کيبررسی تاریخچه
پرورش طیور در ،ط اقتصاد معیشتی آن دورهیین حیوانی در شرایبخشی از نیاز خانوار به پروت

يکه با ورود جوجهاینگرفت، تای صورت مییکشور به شکل سنتی در نواحی روستا
يهعالزم براي پرورش و توسکشی از خارج بسترآالت جوجهشده و ماشیننژادهاي اصالح

قرن از عمر صنعت اکنون با گذشت نیم. دشصنعت طیور به صورت متمرکز و صنعتی فراهم 
ي مطالعه(طور کامل وجود دارده مرغ در کشور بتولید مرغ و تخميپرورش طیور، چرخه

در سال رانیي مرکز آمار اشده به وسیلهيآورجمعبراساس آمار . )1380ور، یجامع صنعت ط
میلیون قطعه مرغ در 226مرغداري پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت اسمی 17267تعداد 1382

غیرفعال بوده) درصد0/15برابر با(واحد 2724که از این تعداد استکشور وجود داشته
.است

در این مطالعه به آن مرغ گوشتی که پرورشيد واحدهایکرد تولعملیاستانبررسی
د یکل عوامل توليوري شاخص بهرهبا محاسبهیت دارد که ، از آن جهت اهمشودیپرداخته م

د مرغ یدهد که راندمان توله پاسخ میین فرضیمورد نظر به ايهاها در سالک استانیبه تفک
ن با یچنهم. استيااختالف قابل مالحظهيدیگر داراکشور با یکيهادر استانیگوشت

یدر صنعت پرورش مرغ گوشتیمصرفیاصليهانهادهیجزیيوربهرهيهاشاخصیابیارز
یآن، علل و عوامل اصلیجهانيهاها و نرمنیانگیسه با میمختلف در مقايهاکشور و استان
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ب ین ترتیشود و به ایمیشناسایید مرغ گوشتیف صنعت در تولیکرد ضعموثر بر عمل
يکارهابرآورد و راهکشور ید صنعت پرورش مرغ گوشتیتول) کردعمل(ل رشد راندمان یپتانس

زان یرگزاران و برنامهاستید صنعت به سیکرد تولافزایش عمليالزم برايو اقتصادیفن
.شودینهاد مشیپ

پرورش مرغ يواحدهادیکل عوامل توليورا سطح بهرهیکرد افزایش عملروشن است
و درشود میمرغ )يقیمت تمام شده(هاي نسبی تولید کاهش هزینهباعثکشوریگوشت
رشد تقاضا و ي خود سببانجامد که به نوبهیمکاهش نسبی قیمتط رقابتی به یشرادر نتیجه

.شودمیمصرف 
رات یید و تغیکل عوامل توليوري شاخص بهرهمحاسبهيبرایهاي فراوانهر چند مطالعه

هایی ن مطالعهیچنا صورت گرفته است؛ اما انجام یران و سراسر دنیدر ايآن در بخش کشاورز
ن یشود که ایده میتر دبه اطالعات کمیرست دستیل محدودیور به دلیربخش دام و طیدر ز

) 2003(پینگالی و هیسیبراي نمونه . هایی استن مطالعهیت انجام چنیانگر اهمیموضوع خود ب
راالتوري کل عوامل تولید غبهرهتیل-اي با استفاده از فرم شاخص ترنکویستدر مطالعه

هاي در حال توسعه محاسبه و با هم مقایسه کردند و اثر عوامل مختلف براي تعدادي از کشور
هايسامانهمانندی یگذاري در امور زیربنامانند وقوع انقالب سبز، تحقیقات، ترویج و سرمایه

در ) 2002(موهرجی و کوردا . ندکردبررسی آنوري کلآبیاري مدرن را برشاخص بهره
تري گرایی قويتر کشور هند، همخود دریافتند که در مناطق روستایی توسعه یافتهيهعمطال

تیل و -وري کل محصوالت کشاورزي محاسبه شده از شاخص ترنکویستبین شاخص بهره
در ) 1998(کاران آهیام و هم. داردهاي غیرکشاورزي وجودنرخ اشتغال روستاییان به فعالیت

با استفاده از فرم 1948-94هاي بخش کشاورزي آمریکا را براي سالوري تحقیقی رشد بهره
تیل محاسبه و در ادامه با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی، اثر عوامل -شاخص ترنکویست

،ايدرمطالعه) 1994(کاران یمن و همو. وري کل برآورد کردندمختلف را بر تغییرات بهره
مل تولید بخش کشاورزي و صنایع غذایی ایالت وري کل عواعوامل موثر بر شاخص بهره

وري کل از فرم بهرهيپس از محاسبه. بررسی کردند1948-94هاي براي سالراآلبرتا کانادا
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هاي تجاري، بازار و نامهها و موافقت، اثر عوامل مختلف مانند سیاستلیت-ستیترنکوشاخص
و تحلیل صنایع تجزیهاورزان و صاحبانپذیري کشوري کل و درنتیجه رقابتغیره را بر بهره

عنوان فرم برتر براي ه تیل ب-اي با انتخاب فرم ترنکویستنیز در مطالعه) 2004(شوکت . دندکر
عوامل تولید بخش کشاورزي پاکستان مشاهده کرد که بیش از وري کلشاخص بهرهيمحاسبه

وري کل به دلیل رشد بهره1960-96هاي درصد رشد تولیدات کشاورزي پاکستان طی سال58
تیل به -وري ترنکویستبا استفاده از شاخص بهره) 1379(طالچی و سالمی . استبوده

يکل عوامل تولید بانک کشاورزي ایران و تعیین تعداد بهینهوريبررسی عوامل موثر بر بهره
.پرداختند1371-77هاي شعب بانک براي سال

قیروش تحق
سه با یدر مقايا واحد اقتصادیکرد متفاوت یک بنگاه اقتصاد تولید، عملهاي براساس نظریه

ي بعد به دو کرد آن از یک دوره به دورهر در عملییا تغیخاص یها در مقطع زماندیگر بنگاه
ا ی) یدانش فن(1آوريا تغییر در سطح فنیاین عوامل شامل تفاوت . بستگی داردیعامل اصل

البته تغییر در کارایی خود حاصل تغییر ). 1376، یسالم(ها است از نهادهيبرداربهره2کارایی
يز براین مطالعه نیدر ا. در کارایی مدیریت و تغییر در کارایی ناشی از مقیاس تولید است

وري کل عوامل ، شاخص بهرهیپرورش مرغ گوشتيکرد واحدهاي عملسهیو مقایبررس
وري بهره) 1992(دایورت.شودیمورد نظر محاسبه ميهاساليها براک استانید به تفکیتول

به سخن . کندتعریف مینهادهمقدار معینی از یک یا چندمصرفحاصل ازيرا مقدار ستانده
ر یزیاضیي راست که به صورت رابطهمترادف با مفهوم تولید متوسط کلوريبهرهگرید

:شودیف میتعر
)1(

X

Q
TFP 

____________________________________________________
1-Technical Change (TECHCH)
2-Efficiency Change (EFFCH)
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کل نهاده يشاخص مقداريایگوXکل ستانده و يمعرف شاخص مقدارQکه در آن
هاي یک ها و ستاندهدر اصل ناظر بر روابط بین نهادهدیکل عوامل تولوريبنابراین بهره.است

ا یوريدر بهرهاختالف.فرآیند تولیدي در سطوح اقتصادي خرد، بخش یا کالن جامعه است
هاي ها در توان فنی، قابلیتدر یک مقطع زمانی مشخص بیانگر تفاوتبین واحدهاکردعمل

وياقتصادیرونیبعواملریسابخشی و فرابخشی و، روابطيدیتولمدیریتی، ساختارهاي 
.ها به کاالها و خدمات استتبدیل نهادهثیرگذار بر آن واحد، بخش یا اقتصاد دراتيراقتصادیغ

و ) سنجیاقتصاد(1وري کل عوامل تولید به دو روش پارامتريگیري بهرهاندازهیبه طور کل
وري گیري شاخص بهرهمتري اندازهادر روش پار.ردیگیصورت م2شاخص اعداديناپارامتر

با قین تحقیدر ا.هاي اقتصادسنجی در برآورد توابع تولید، هزینه وسود متکی استبر تکنیک
محدود ،هاي پنل مورد استفادهکه دادهو این) سال10(مطالعهيهتوجه به کوتاه بودن طول دور

و مناسب به استاز انعطاف الزم برخوردار نبودهيروش پارامتر،استبه چهار مقطع زمانی 
هاي نیاز به تجمیع تولیدات و نهادهز ینشاخص اعداداستفاده از روشيبرا. رسدنظر نمی

متناظر بر گوناگونیعددي هايع شاخصدر ادبیات موضو).1970، يریناد(ناهمگن است
شاخص عددي توان به ها میآنترینرایجاست که از دهشه یهاي مختلف تولید اراآوريفن

تابع برگرفته ازو پاشهسپیرزالهاي پیوسته و شاخص عددي مقسم قابل استفاده براي داده
داگالس و شاخص ید کابتابع تولبرگرفته از لئونتیف، شاخص عددي هندسی وتولید خطی 

در این مطالعه براي . کردلوگ اشاره ستولید ترانبرگرفته از تابع3تیلتسعددي ترنکوی
ترنکویست تیليعددهاي گوشتی از فرم شاخصهاي مرغداريها و ستاندهسازي نهادهجمع
در نظر و ر بودن آن ید ترانسلوگ، فراگیچون انطباق آن بر تابع تولآن هميهاتیل مزیبه دل

يرابطهدر نظر گرفتنها در محاسبات و در نتیجه ها و ستاندهنهادهيگرفتن قیمت اسمی کلیه
، یطالچ(شود یاستفاده موريها در احتساب بهرهها یا ستاندهجانشینی احتمالی بین نهاده

يریآمارگيهاج طرحیق از نتاین تحقیاطالعات مورد استفاده در ااز آن جا که آمار و ). 1379
____________________________________________________

1 -Parametric  Approach
2 -Index  Number
3 -Tornqvist-Theil Index



١٣٨٨/ ٣/٣جلد /  ٢٠

1375، 1373، 1369يهاوقت کشور در ساليهااستانيهمهیگوشتيهايمرغداريانمونه
دست آوردن ه بيبرابنابراین شده است، گرفته ران یشده توسط مرکز آمار ايگردآور1380و 

سپس استان . دشه انتخاب یعنوان سال پاه ب1373سال نخستاز، یمورد نيمقداريهاشاخص
نبوده يکشورهايمیثر از تقسابوده و متید مرغ گوشتیتولياز مراکز عمدهیکیان که اصفه

د یتوليکل واحدهايورب شاخص بهرهیترتن یبه ا.ده شدیبرگز1عنوان استان مرجعه است، ب
0یعنی1373ي هیام در سال پاkاستانیمرغ گوشت

kTFPIدیآیدست مه ر بیزياز رابطه:
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rTFPرا در استان ید مرغ گوشتیتول) کليوربهره(کرد ب عملیبه ترت
k0. دهدیه نشان میام و استان مرجع در سال پا

kiQ 0و
kjXي د ستاندهیب مقدار تولیبه ترت

iي ام و مصرف نهادهjه یاستان مورد نظر در سال پایام را در صنعت پرورش مرغ گوشت
0. کندیبازگو م

kiR 0و
riRي ستاندهيم درآمدب سهیبه ترتiيهايام از کل درآمد مرغدار

0. دهدیه نشان میرا در سال پاrام و استان مرجع kاستانیگوشت
kjS 0و

rjSب سهم یبه ترت
ام و kاستانیگوشتيهايمرغدار) ریت و متغثاب(د یي تولنهیام از کل هزjينهادهيانهیهز

کل يورر شاخص بهرهیب مقادین ترتیبه ا. کندیان میه بیاستان مرجع را در سال پا
. شودیمحاسبه م) 3(ي از رابطه1373ي هیها در سال پاک استانیبه تفکیگوشتيهايمرغدار

100ا یه برابر با واحد یل پادر سا) اصفهان(استان مرجع ين شاخص برایروشن است مقدار ا
ک استان به مفهوم ید در یکل عوامل توليورو نیز روشن است که سطح باالتر بهره. است
از منابع و عوامل يبردارآن استان در بهرهیپرورش مرغ گوشتيتر واحدهاکرد مطلوبعمل

د یتولیي نسبنهیهزتر بودننیپایيایها است و در نتیجه گور استانیسه با ساید در مقایتول
ي همهيکل برايوري شاخص بهرهب پس از محاسبهین ترتیبه ا. مرغ در آن استان است

____________________________________________________
1- Reference
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و 1375، 1369يهاسالين شاخص برایر ایست مقادیبای، م1373ي هیها در سال پااستان
د هریتول) کليوربهره(کرد رات عملیین منظور نخست تغیايبرا. ز محاسبه شودین1380

ي محاسبهيبرا. شودیمورد نظر محاسبه ميهاه و سالیاستان را جداگانه در حد فاصل سال پا
آن که ين تفاوت که به جایبا ا. شودیعمل م) 2(ي ها همانند رابطهکرد استانرات عملییتغ

ر یرد، مقادیي شاخص قرار گمحاسبهيد ستانده و مصرف نهاده در استان مرجع مبنایر تولیمقاد
ي ه و سال مورد نظر مالك محاسبهیها در هر استان در سال پاد ستانده و مصرف نهادهیتول

و يدرآمديهاروشن است سهم. ها قرار خواهد گرفتستانده و نهادهيمقداريهاشاخص
که از يریب مقادین ترتیبه ا. ن خواهد شدیگزيجا) 3(ي ز در رابطهیمتناظر آن نيانهیهز

tیعنیه دست خواهد آمد ب) 3(ي رابطه
kTFPIید مرغ گوشتیکرد تولر در عملییتغيای، گو

د هر استان یکرد توله و سال مورد نظر است که بر اساس عملیام در حد فاصل سال پاkاستان 
. شودیه محاسبه میدر سال پا

)3(
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مختلف، يهادر سالیپرورش مرغ گوشتياحدهاکرد وعملیي استانسهیمقايبرا
زیرا  . ردیقرارگیابیتواند مالك ارزینم) 3(ي محاسبه شده از رابطهوريبهرهرات شاخص ییتغ

يه بوده و مبنایي همان استان در سال پاهیکرد اولهر استان، عمليي آن برامحاسبهيمبنا
. رد که بتوان به عنوان شاخص به آن استناد کردها وجود نداي استانهمهيبرایثابتیمحاسبات

ضرب شده ) 2(ي ر متناظر آن در رابطهیدر مقاد) 3(ر محاسبه شده از عبارت ین رو مقادیاز ا
يهاها در سالي استانهمهید مرغ گوشتیتوليکرد واحدهاي عملسهیمقايبرایتا شاخص

1373ي هیدر سال پا) اصفهان(تان مرجع اسید مرغ گوشتیکرد تولعمليمورد مطالعه بر مبنا
: دیآیر به دست میزیاضیي رب رابطهین ترتیبه ا. دیبه دست آ
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ن کـه کـود   یو ایپرورش مرغ گوشتيبودن واحدهایمحصولدر روابط باال با توجه به تک      
ا  در اسـتفاده از نهـاده و         ب ر یـ ک محصول مکمل و نه رق     یتوسط واحدها نقش     يدیتول یمرغ

nیعنیها کند، پس تعداد ستاندهیفا مید ایامکانات تول = ـ یهـا  و تعـداد نهـاده  1 mیعن = در 6
شامل مجموع مقـادیر تولیـد مـرغ گوشـتی     )Q(اواحدهيدیمحصول تول. نظرگرفته شده است

نیـز   ها  نهاده .استهر استان در سال مورد نظر بر حسب تن          ) اخراجی(پرورش یافته و حذفی     
:شامل موارد زیر است

هاي پرورش مرغ گوشتی هر استان      در سالن  )H(ریخته شده  يهروزیک يتعداد جوجه  -1
)F(مقــدار خــوراك یــا دان مــرغ مــصرفی-2،در ســال مــورد نظــر بــر حــسب هــزار قطعــه

شـاغل در  )L(ار تعـداد نیـروي کـ   -3هاي پرورش مرغ گوشـتی بـر حـسب تـن،        درمرغداري
کـار  حقـوق بگیـر و نیـروي   احدهاي گوشتی بر حسب نفر سـال کـه شـامل کارکنـان مـزد و           و

ها واحدهاي پرورش مرغ گوشتی استان     )K(ي  هموجودي سرمای  -4. خانوادگی بدون مزد است   
شـاخص مقـداري   -5. شـده اسـت  بـرآورد   هاي پرورش مـرغ گوشـتی       متراژ سالن که با توجه    

هـاي  مقادیر مـصرف بـرق و سـوخت        نخستن شاخص   ای يبراي محاسبه . )E(مصرف انرژي   
آن بـا   ي  انهیسـال هـاي   در هر استان از هزینـه     ) شامل نفت سفید، گازوییل، بنزین و گاز      (فسیلی

شـد  هـاي انـرژي در یـک سـال در سراسـر کـشور محاسـبه            توجه به ثابت بودن قیمت حامـل      
پرداختی بابت انـرژي     يساالنههاي  هزینه ،از شاخص پاشه  با استفاده   سپس  ). يي انرژ ترازنامه(

انـرژي   يین ترتیب شاخص مقداري مصرف نهـاده      ه ا تبدیل و ب   1373هاي ثابت سال    قیمت به
هـاي  ، سـایر هزینـه  که به آن اشاره شـد هاي اصلی صنعت طیور نهادهافزون بر-6. محاسبه شد 

ن و خـدمات    پرداختی واحدهاي پرورش مرغ گوشتی بابت انواع مواد ضدعفونی، دارو، واکـس           
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ـ      پزشکی، ارتباطات، بیمه  دام صـورت شـاخص   ه هاي تجاري، آب و غیره نیـز در ایـن مطالعـه ب
. در نظر گرفته شده است) M(متفرقه يهانهاده

ج و بحث ینتا
کل؛ سهم يوري شاخص بهرههمان طور که در قسمت قبل اشاره شد، در محاسبه

هر نهاده را از يانهیسهم هز) 1(جدول . از استیند موردیي تولنهیهر نهاده از کل هزيانهیهز
.دهدیمورد مطالعه نشان ميهادر سالید صنعت پرورش مرغ گوشتیي تولنهیکل هز

يهادر سالیصنعت پرورش مرغ گوشتيهاي نهادهساالنهيانهیسهم هز). 1(جدول 
)درصد(80-1369

1380سال  1375سال  1373سال  1369سال  یمصرفي نهاده
3/20 9/18 2/17 8/9 روزهکیي جوجه
8/59 7/59 5/59 0/57 یمرغ) دان(خوراك 
0/7 7/7 8/7 2/11 هیي سرمانهاده
0/5 8/4 6/4 2/7 کاريروین
8/2 1/2 2/2 0/3 )سوخت(يانرژ
5/9 7/12 8/8 7/10 متفرقه

قیتحقيهاافتهی: ماخذ

روزه از کل کیي و جوجهیمرغ) دان(خوراك ي دو نهادهيار باالیبسيانهیسهم هز
. دهدید خبر مین دو نهاده در تولیي ات قابل مالحظهیاز اهمید، به روشنیي تولنهیهز
د به یو بافتار تولیمیکشور با توجه به شرایط اقليهاها، استانین براي آسانی در بررسیچنهم
:م شدیر تقسیبه شرح زيدیي تولمنطقه11

يهاي دو شامل استان؛ منطقهگیالن، مازندران، گلستانيهاک شامل استانیي منطقه
ي چهار ؛ منطقههمدان، زنجان و اردبیليهاي سه شامل استان؛ منطقهآذربایجان شرقی و غربی

ي پنج شامل استان خراسان؛ ؛ منطقهکرمانشاه، لرستان، ایالم و کردستانيهاشامل استان
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سمنان و يهاي هفت شامل استان؛ منطقهتهران، قم و قزوینيهااني شش شامل استمنطقه
ي نه شامل ؛ منطقهاصفهان، چهارمحال و بختیارييهاي هشت شامل استان؛ منطقهمرکزي
خوزستان يهاي ده شامل استان؛ منطقهکرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگانيهااستان

.فارس، کهکیلویه و بویراحمديهانازده شامل استایي و بوشهر؛ منطقه
وري کل ترنکویست شاخص مقداري کل ستانده، کل نهاده و شاخص بهره)2(در جدول 

ده شگزارش محاسبه و1380، 1375، 1373، 1369هاي ها براي سالبه تفکیک استانتیل
وري کل صنعت پرورش مرغ گوشتیشاخص بهرهدهد کهیق نشان میتحقيهاافتهی. است

و 1373هاي به ترتیب در سالدرصد6/108و 1/99رقمبه69در سال درصد5/85کشور از 
، اما در سال درصد در سال برخوردار بوده است6/4حدود يکه از رشدیافتهافزایش1375
درصد 2/13ک به ینزد1375سه با سال یدر مقایعنییافته کاهشدرصد2/94به رقم 1380

يهمهوري کل عوامل تولید در شاخص بهرهکهیگر درحالیه سخن دب. افت داشته است
داشته، اما در سال افزایشیروند 1373-75و 1369-73هاي سالدر بدون استثنا هااستان
در گفته شدهتولید در سال کردعملطوري که ه شده است بروروبهبا افت شدیدي 1380
يرسد اجرایبه نظر م.شده است1375ظر آن در سال متناتر از مقادیرکمهااستانتربیش

هاي سازي ظرفیتبا هدف شفافکه 1377در آذرماه سال "وریصنعت طیسامانده"است یس
هاي صنعت نرخ ارز تخصیصی به ورود نهادهلیق تبدیاز طرها دن قیمتکرتولیدي و واقعی 
دکنندگان و در یتولیفنیکاراییاگهان، منجر به افت ن)5(به اجرا درآمد اي طیور به واریزنامه

سته است ین رو شایاز ا.شدید صنعت پرورش مرغ گوشتیکرد تولعملیجه کاهش موقتینت
و ياقتصاديهاها و طرحاستیي سشدهيبندو زمانیجیتدريدولت از این به بعد با اجرا

.جلوگیري کنديورزبخش کشايدیع تولیکرد صنار الزم؛ از افت عملیبه کار گرفتن تداب
گیالن، (یک يمنطقه1380و 1373هاي وري کل را در سالباالترین شاخص بهره

.به خود اختصاص داده استدرصد6/110و 4/106به ترتیب با ) مازندران و گلستان
وري کل عوامل تولید واحدهاي پرورش مرغ گوشتی را نیز در سال ترین سطح بهرهپایین
يمنطقه1375، در سال درصد9/94با ) کرمانشاه، لرستان، ایالم و کردستان(4يمنطقه1373
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) تهران، قم و قزوین(6يمنطقه1380درصد و در سال 5/101با ) همدان، زنجان و اردبیل(3
مورد آخر ناشی از درصد ي کارشناسان،به گفتهکهاندبه خو اختصاص دادهدرصد 8/75با 

. )7(اي استان تهران استهباالي تلفات مرغداري
هاي گوشتی سراسر کشور حاکی از آن است کرد مرغداريعمليساالنهيسهیمقاسرانجام

که در واقع ید مرغ گوشتیکرد تولعملبه لحاظ هااستانکه اختالف بین کاراترین و ناکاراترین
درصد در سال 12ت، از هاي نسبی تولید مرغ در مناطق مختلف اسنوسان هزینهيهبیانگر دامن

.استافته یش یافزا1380درصد در سال 35و بیش از 75درصد در سال 16به حدود 1373
35حدود 6ي در منطقهید مرغ گوشتیي تولنهیمتوسط هز1380گر در سال یبه سخن د

رسد دست ین اساس به نظر میبر ا. ک استیي د در منطقهیي تولنهیش از متوسط هزیدرصد ب
ياحداث واحدهايبرایست در دادن موافقت اصولیبایور میربخش دام و طیاندرکاران ز

کنند و يترشید، نظارت بیکرد تولدر مناطق نامساعد به لحاظ عملیپرورش مرغ گوشت
را یر ضوابط فنیو سايدیتولين واحدهایي استاندارد بت فاصلهیمانند رعاهیاوليارهایمع

ب ین ترتیبه ا. ان به طور کامل در نظر بگیرندیمتقاضیو تجربيفرديهایژگیدرکنار و
ر ید به سه گروه به شرح زیکرد تولها را بر حسب عملا استانیي مناطق توان همهیم

: کرديبندمیتقس
گیرد که شاخص میها را در برآن دسته از مناطق یا استان): برتريدسته(گروه اول 

وري کل بیش از شاخص بهرهمورد مطالعهيهاساليههمولید آن دروري کل عوامل تبهره
ترین از این منظر مناسب) مازندران، گیالن و گلستان(یک يتردید منطقهبی. صنعت باشد

رسد مزیت یاد شده براي اقلیم شمال کشور به نظر می. شودمنطقه در کل کشور محسوب می
هاي چنین استانهم. میانه نیز منحصر به فرد باشدخاوريحتی براي پرورش طیور در منطقه

مرکزي نیز از وضعیت مطلوبی براي تولید مرغ گوشتی برخوردار بوده و در این اصفهان و
درصد از کل مرغ گوشتی تولیدي 40تا 33استان در مجموع  بین5این . گروه جاي دارند
.اندهکردهاي مورد مطالعه تولید کشور را در سال
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وري کل عوامل هایی است که شاخص بهرهشامل آن دسته از مناطق یا استان: ه دومگرو
2مناطق . هاي مورد مطالعه استوري کل صنعت در سالتولید آن نزدیک به شاخص بهره

هاي بوشهر، سمنان، کرمان، کردستان و زنجان و استان) خراسان(5، )شرقی و غربیآذربایجان(
تهران، قم و (6يدهد که منطقهتر نتایج نشان میبررسی دقیق. یرندگدر این گروه قرار می

لی یبه دال1380در این گروه جاي داشته، اما در سال 75و استان خوزستان نیز تا سال ) قزوین
وري کل مواجه شده و به با کاهش شدید شاخص بهره،هامانند نرخ باالي تلفات مرغداري

درصد از 43-46رفته تولید حدود همرويگفته شدهاستان 12. اندگروه سوم تنزل پیدا کرده
.کل مرغ گوشتی را برعهده داشتند

وري کل عوامل گیرند که سطح بهرههایی در این گروه قرار میمناطق یا استان: گروه سوم
هاي واقع در استان. نظر استمورديوري کل صنعت در دورهتر از بهرهها کمتولید آن

هاي یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و استان) فارس، کهکیلویه و بویراحمد(11يمنطقه
، همدان و اردبیل 4يهاي کرمانشاه، لرستان و ایالم واقع در منطقه، استان10يواقع در منطقه

تري در کرد ضعیفدر مجموع عمل8يو استان چهارمحال و بختیاري در منطقه3ي در منطقه
رفته همرويیاد شدهاستان 11. گیرندبا سایر مناطق داشته و در گروه سوم جاي میمقایسه

.کننددرصد از کل مرغ گوشتی کشور را تولید می17-20بین 



وري کل صنعت پرورش مرغ گوشتی کشورشاخص کل ستانده، کل نهاده و بهره.)2(جدول
1380سال 1375سال 1373سال 1369سال 

نام استان
شاخص کل

ستانده 
)درصد(

شاخص کل 
نهاده

)درصد(

شاخص 
کل  وريبهره
)درصد(

شاخص کل
ستانده 

)درصد(

شاخص 
کل نهاده

)درصد(

شاخص 
کل وريبهره
)درصد(

شاخص کل
ستانده 

)درصد(

شاخص کل 
نهاده

)درصد(
وريشاخص بهره

)درصد(کل 
شاخص کل

ستانده
)درصد(

شاخص کل 
نهاده

)درصد(
وريرهشاخص به

)درصد(کل 

485/5319/5124/103434/8924/11731/70635/9897/9350/97اردبیل
506/1681/1585/89685/3525/3557/104327/4170/4744/103بوشهر

575/7160/8833/92753/8070/9498/96454/9643/10829/88چهارمحال و بختیاري
723/15654/15442/100751/32369/34292/95981/47640/44485/107092/47956/50417/92آذربایجان شرقی

320/52657/55003/94000/100000/100000/100752/144888/127187/113803/140040/141832/99اصفهان
630/32889/42079/76895/53527/55060/97744/64423/63083/102102/51708/57553/88فارس
818/19026/20959/98965/35745/29911/120898/38970/35142/108گیالن
919/14230/17589/86304/21781/23583/89037/30605/27810/108868/22842/26194/85همدان

567/2039/3481/84670/2714/2380/98818/2239/3003/87632/3664/3122/99هرمزگان
971/6070/8384/86063/11448/10891/105581/14933/15516/91ایالم

626/19168/21715/92170/28292/26141/107396/29229/29572/100کرمان
575/17334/17391/101233/20149/21665/95975/22187/25216/91کرمانشاه
314/36753/36806/98688/49991/41330/118958/39612/45604/87خوزستان
023/47108/55329/85094/74473/73844/100511/88259/85815/103103/109130/112301/97خراسان

658/2741/2971/96536/3779/3572/93233/3776/3614/85ویراحمدبکهکیلویه و 
276/12756/12239/96951/14032/14546/106948/15830/16759/94کردستان

430/11920/12470/88618/19124/16669/121608/20456/24265/84لرستان
034/30448/29993/101105/52625/470408/109528/48871/43615/110مرکزي

148/47890/53490/87814/123053/115631/107067/159378/139127/11443/4189429/170152/111مازندران
766/19533/17733/112241/27865/25318/105000/34947/38299/87اننسم

864/3587/3725/107308/7975/8427/81146/4952/4716/83بلوچستانسیستان و
035/83893/109559/75976/135629/142335/95543/206348/181893/113550/123976/162809/75تهران

232/8885/10629/75012/32496/29529/108430/35853/34657/101923/39659/43442/91آذربایجان غربی
373/32290/34407/94114/51208/4828/106479/33877/38115/86یزد

289/17919/16188/102571/26809/25952/102560/10731/10399/98زنجان
983/483753/565547/85105/821324/828128/99440/1148419/1057608/108192/1067533/1132231/94کل صنعت

قهاي تحقییافته: خذام
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نهادهاشیگیري و پنتیجه
يل اقتصادیتعديهاستایها و سي برنامهو قابل مالحظهير فوریبا نگرش به تاث-1

يشود با اجرایه میکشور، به مسووالن توصیکرد صنعت پرورش مرغ گوشتدولت بر عمل
زمان اندشیدن تدبیرهاي الزم، فرصت و همياقتصاديهاي طرحشدهيبندو زمانیجیتدر
دیکرد تولعملید داده شود تا از افت موقتیط جدیبا شرايسازگاريران برایبه مدیکاف

.جلوگیري شود
در مناطق مختلف ید مرغ گوشتیکرد تولعمليدرصد35اد یبا توجه به اختالف ز-2

یکامل ضوابط فنيشود افزون بر اجرایه میور توصید، به دست اندرکاران امور دام و طیتول
کنترل امراض و کاهش يبرايدیتولين واحدهایي استاندارد مناسب بت فاصلهیمانند رعا

احداث يبرایي دادن موافقت اصولموجود در باره) يهادستورالعمل(نمودهاي لفات، رهنرخ ت
الزم يهر منطقه، مورد بازنگریعیو طبيي شرایط اقتصادد با توجه به همهیجديواحدها

توقف روند رو به ينه برایشود  و هم زميریرد تا هم از رشد نامتوازن صنعت جلوگیقرارگ
.دید مرغ در مناطق مختلف فراهم آیي تولت تمام شدهمیرشد  شکاف در ق

در کشور، به مسووالن ید مرغ گوشتیکرد تولرشد عمليل باالیبا توجه به پتانس-3
ران و کارکنان یمديبرايکاربردیجیو ترویآموزشيهاکالسيشود با برگزاریه میتوص

بود بهيالزم برايهای؛ آگاهکردف به لحاظ عملیژه در مناطق ضعیبويدیتوليواحدها
افزایش ينه برایو کاهش نرخ تلفات منتقل شود تا زمیل دان به مرغ گوشتیب تبدیضر

.مدت فراهم شودکرد صنعت در کوتاهعمل

منابع 
.وزارت نیرو، معاونت امور برنامه.1380و1376هايسال. انرژييترازنامه

يگو، مطالعه موردیدر مزارع پرورش ميبهره ور).1384(.، حیو سالم. ، ژيدانشور عامر
.3-13: 2. یدانشگاه آزاد اسالميعلوم کشاورزيمجله. استان بوشهر
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